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 UNIDADE ARAXÁ

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA UNIDADE
ARAXÁ DO CEFET-MG

Às catorze horas do dia dezoito de fevereiro de dois mil e dezesseis, reuniu-se a
Congregação  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Minas  Gerais,
Unidade Araxá, sob a presidência do professor Henrique José Avelar, na sala da
direção. Estavam presentes: Henrique José Avelar, Presidente; Admilson Vieira
da Costa,  representante suplente do Departamento de Eletromecânica; Paulo
Azevedo  Soave, representante  titular  do  Departamento  de  Formação  Geral;
Francisco de Castro Valente Neto,  representante titular do Departamento de
Minas e Construção Civil; Osvaldo Geraldo, representante titular dos Técnicos
Administrativos.  Item 1 – Verificação do quórum. Verificou-se o cumprimento do
quórum regulamentar.  Item 2 – Abertura da 13ª Reunião da Congregação.  O
professor Henrique José Avelar declarou aberta a reunião às catorze horas. Item
3 – Pauta do dia. O Presidente apresentou a pauta proposta para a reunião. 3.1)
Encerramento dos serviços da papelaria e abertura de novo processo de
licitação.  O  professor  Henrique  repassou  a  todos  que  o  sr.  Itagiba  Rosa  de
Castro  não está mais interessado em prosseguir com os serviços da papelaria,
mas  quer  continuar  com  os  serviços  da  cantina.  Sendo  assim  o  professor
Henrique informou que irá pedir a abertura de um novo processo de licitação e
ainda lembrou que o contrato referente aos serviços da papelaria vence em março
e que daria tempo de divulgar para outras papelarias sobre este novo processo de
licitação. O professor Paulo Azevedo Soave questionou se o preço dos uniformes
vendidos nesta papelaria estaria acessível aos alunos e sugeriu que poderia ter
outros estabelecimentos para comercializar os uniformes dos alunos do CEFET,
pois assim os preços dos mesmos seriam mais acessíveis. O servidor Osvaldo
Geraldo informou que o sr. Itagiba, responsável pela venda dos uniformes, tinha
uma pequena margem de lucro na venda destes. Todos que estavam presentes
concordaram com a abertura de um novo processo de licitação dos serviços da
papelaria devido ao responsável Sr. Itagiba não ter mais interesse em continuar
com os mesmos.    3.2)  Solicitação da redução da jornada de trabalho da
servidora Alessandra de Moraes Silva para cursar mestrado.   O professor
Henrique  informou  que  a  servidora  Alessandra  de  Moraes  Silva  fez  uma
solicitação  para  redução  de  jornada  de  trabalho  para  cursar  mestrado.  Disse
ainda que ela é a única psicóloga na unidade e por isso ela pediu a redução de
sua carga horária, pois seu afastamento seria inviável. O presidente informou que
existe uma norma que é a CD 009/97 de 14 de abril de 1997 ainda em vigor que
trata da liberação de servidores técnico-administrativos e que já foi seguida na
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unidade outras vezes. Ele informou a todos que o art. 14 e seus incisos afirmam
que o servidor pode ser liberado em até 25% da sua carga horária de trabalho e o
que  exceder  deverá  repor.  Com  isso  ela  cumprirá  esta  redução  de  25%  de
trabalho nas segundas e terças, dias em que ela terá aula e o que exceder ela irá
repor em outros dias da semana.  Ao analisar seu processo que solicita a redução
da carga horária, verificaram que falta o documento com o número de matrícula
na instituição de ensino onde a servidora cursará o mestrado. Todos que estavam
presentes concordaram com a redução da carga horária da servidora de até 25%
e o que exceder será reposto e também que a servidora anexe em seu processo
o documento com sua matrícula  feita  na instituição de ensino onde cursará o
mestrado.       3.3) Proposta de continuidade ou não do terminal eletrônico da
Caixa Econômica Federal na unidade. O professor Henrique informou a todos
que venceu o contrato do terminal  eletrônico da Caixa Econômica Federal  na
unidade do CEFET Araxá e que, juntamente com a diretora adjunta Maria José,
foram até a agência e que uma funcionária informou-lhes que este é o único
terminal eletrônico exclusivo da Caixa que está presente fora da agencia bancária
e que outros lugares que também tinham o terminal mandaram retirá-lo, devido a
roubos e  explosões que estão acontecendo diariamente  no país  e na  região.
Sendo assim, seria perigoso a continuidade deste terminal na unidade uma vez
que se acontecer algum furto ou explosão, além do perigo às pessoas, o CEFET
Araxá teria muitos prejuízos, principalmente quanto ao registro escolar onde está
toda a documentação dos alunos. O prof. Paulo Soave também ressaltou o perigo
de continuar com o terminal na unidade devido ao grande número de explosões
de terminais eletrônicos no país. Já o professor Admilson disse que este terminal
traz grande comodidade para os servidores e alunos do CEFET e sugeriu  ao
professor Henrique a criação de uma enquete para verificar se os servidores da
unidade de Araxá aprovam ou não a continuidade do terminal eletrônico da Caixa
Econômica Federal. Todos que estavam presente concordaram com a sugestão
do professor Admilson quanto à realização da enquete. 3.4) Assuntos Gerais. O
professor Francisco iniciando os assuntos gerais questionou sobre a deficiência
de professores da disciplina de Biologia na unidade de Araxá e em seguida o
professor Henrique informou que já conversou com o diretor  geral  do CEFET,
Flávio Santos que confirmou disponibilizar uma vaga para que a remoção para
Araxá  da  professora  Milene,  que  atualmente  é  professora  de  Biologia  em
Leopoldina e cujo processo já está no Gabinete do Diretor Geral. Outro assunto
que  o  professor  Francisco  citou  foi  quanto  ao  horário  de  atendimento  das
pedagogas, Kênia e Rita, que trabalham nos períodos da manhã e tarde e que
segundo ele precisavam atender também no horário noturno, pois neste horário o
atendimento  aos  alunos  seria  de  suma  importância.  O  professor  Henrique
respondeu que já conversou com a Rita a respeito  de orientar  os alunos das
engenharias  com  índice  de  rendimento  semestral  inferior  ao  estipulado  pelas
normas  acadêmicas,  pois  foi  exigido  pelo  departamento  de  graduação.  Disse
também que a pedagoga Rita reapresentou uma solicitação para contratação de
mais uma pedagoga, solicitação esta que havia sido negada pelo CEFET de Belo
Horizonte  anteriormente.  O  professor  Henrique  disse  que  encaminhou  a
solicitação da Coordenação Pedagógica ao Gabinete do Diretor em BH. Outro
assunto tratado e proposto pelo professor Henrique foi quanto a propostas para
melhoria dos pontos negativos das avaliações dos professores, informou que uma
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destas propostas seria fazer com que os professores procurassem a orientação
pedagógica.  Ele  ressaltou  que  existem casos  de  professores  com avaliações
negativas há mais de sete anos e nada foi feito para melhorar a situação, pois
estes não buscaram meios de melhorar para serem bem avaliados. Portanto, o
professor Henrique sugeriu  que o professor que tiver  muitos pontos negativos
será encaminhado pela comissão de avaliação para a Coordenação Pedagógica,
onde  serão  discutidos  quais  pontos  tiveram  mais  reclamações  e  quais  as
maneiras de melhorar estas avaliações.  Item 4 – Comunicações:  O professor
Henrique,  fechando  os  assuntos  do  dia,  citou  o  que  foi  discutido  e  decidido:
informação do fim dos serviços da papelaria pelo Sr. Itagiba e abertura de novo
processo de licitação para este serviço; aprovação da redução de até 25% da
jornada  de  trabalho  da  servidora  Alessandra  de  Moraes  Silva  para  cursar
mestrado e o que ultrapassar será reposto; criação de uma enquete para verificar
entre  os  servidores  da  unidade  de Araxá  aprovam ou não a  continuidade do
terminal eletrônico da Caixa Econômica Federal; espera da vaga que o diretor
Flávio Santos disponibilizará para a remoção da professora Milene; informação de
que as pedagogas atenderão todos os alunos que tiverem índice de rendimento
semestral inferior ao exigido, que foi encaminhado o pedido para a contratação de
outra pedagoga ao Gabinete da Direção Geral e a elaboração de novas propostas
para melhoria dos pontos negativos nas avaliações dos professores. Nada mais a
ser discutido. Eu, Aldane Marcos Martins, secretário, lavrei a presente ata, que
após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

Henrique José Avelar (Presidente)                                                                         
Admilson Vieira da Costa                                                                          
Paulo Azevedo Soave                                                                           
Francisco de Castro Valente Neto                                                                          
Osvaldo Geraldo                                                                          
Aldane Marcos Martins (Secretário)                                                                       
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